
هل دليلهم دليل هلم بذاته يف كل مكان عبد الكرمي ؟  فمعناه العدم وأنه معدوم.ما حجة القائلني بأنه: ....الشيخ

  أو عليهم ؟

  عليهم:الطالب

  عليهم طيب كيف ذلك ؟ من يعرف ؟: الشيخ 

  ....:الطالب

ثم استوى  اآلن نرد عليهم؛ نقول اهللا قال: (( إذا ال أنا أقول: كيف يكون على األرض بذاته؟ فنحن: الشيخ

)) إذا فهو فوق؛ فيكون حينئذ دليال عليهم؛ لكن هكذا املبطلون ينظرون إىل النصوص نظر األعور  على العرش

م؛ مغمض نعم؟ لكن من نظر إىل النصوص من كل وجه عرف بطالن قوهل ي ال يرى إال بعني واحدة والثاينالذ

بعلو وال سفل وال ميني وال مشال وال اتصال وال انفصال فهؤالء ال حاجة إىل  صفهإننا ال نأما الذين يقولون 

م يقولون ليس هلم رب أي نعم. ماجلدال معهم؛ ألوصفوه بالعدم؛ هؤالء كأ    

؛ )) معناها ذو العظمة؛ والعظمة عبارة عن اجلالل و يعين كيفية الصفات كل صفاته عظيمة العظيم طيب ((

وجئتك  )) (( ولها عرش عظيم ((  ظيم من كل شيء هو اجلليل البالغ يف الصفات غايتها كما قال تعاىل:والع

)) فالعظمة من كل شيء هو الشيء الذي يكون  بنبإ يقين طأ (()) نعم خ بنبإ يقين )) (( من سبأ بنبإ عظيم

    بالغ األمهية وبالغ الصفات يعين عبارة عن الكمال، كمال بعظمة نعم.

هذا منتهى اآلية الكرمية ونعود إىل بيان األمساء والصفات منها؛ يف هذه اآلية قلنا مخسة أمساء أو ستة ألين أشك 

مسة متيقنة وكل اسم اخل)) إله نكرة هنا؛ على كل حال  ال إله إال اهللا ل إله من األمساء؛ ألنه قال: ((عيف أن أج

  اسم يدل على صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم . ؛ القاعدة عندنا يف هذا أن كلمنها دال على صفة

  )) . ال إله إال هوومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات انفراد اهللا تعاىل باأللوهية؛ لقوله: (( 

      ومن فوائدها: الرد على املشركني الذين أثبتوا مع اهللا إهلا آخر؛ بل آهلة، أكثر من واحد نعم؟ وهم يقولون:

))؛ نقول: أجعلتم اآلهلة متعددة إن هذا لشيء عجاب؛  إلها واحدا إن هذا لشيء عجابأجعل اآللهة  ((

   هذا العجاب؛ أما اإلله الواحد فليس بعجاب؛ بل هذا هو احلق والصواب .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات صفة احلياة هللا عزوجل؛ وأا حياة كاملة مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال وال 

؛ حياتنا حنن مسبوقة بعدم، ملحوقة بزوال، مصحوبة بنقص؛ كل حياتنا ناقصة؛ وهلذا وصفها اهللا توصف بنقص

)) ألن  الحي دنيا؛ لكن حياة اهللا تعاىل كاملة من كل الوجوه؛ من أين يستفاد ذلك ؟ من قوله: ((التعاىل بأا 



كأنه يقول ال حي إال هو وهو كذلك ال   احلي لالستغراق أي اجلامع ملعاين الصفات احلياة الكاملة؛ عرفتم؟ طيب

    حي حياة كاملة إال اهللا عزوجل .

)) ومعىن القيوم القائم بنفسه وعلى غريه، القائم على  القيوم ومن فوائد هذه اآلية: إثبات القيومية هللا؛ لقوله: ((

))  فس بما كسبتأفمن هو قائم على كل ن قال اهللا تعاىل: ((نفسه وعلى غريه بالقائم نفسه وعلى غريه 

   وبيننا الدليل على القائم بنفسه والقائم بغريه . شرح جديدشرحناها ما حاجة إىل 

اإلنسان قائم على غريه؛ صح؟  هناكإنسان قائم بنفسه وال  هناك هل هذا الوصف يكون لآلدمي ؟ ال أبدا، ما

  إنسان قائم بنفسه ألنه ما من إنسان إال هو حمتاج لغريه، وإال ال؟ حنن حمتاجون إىل العمال والعمال ليس

إلينا، حنن  د واألوالد حمتاجوناللألو حمتاجون إلينا؛ حنن حمتاجون إىل النساء والنساء حمتاجة إلينا؛ حنن حمتاجون 

كيف ؟ أما مسعتم صياح الدرهم والدينار؟ كيف؟ هو عند   حنتاج املال واملال حيتاج إلينا، وإال ال؟ حيتاج إلينا

دنانري تسمعون هلا صوت؛ ميكن أن الدينار الذي أنا أبدل يصيح على و دراهم أصرف  أنا ابغي، الصرف الصرف

وتنميته، أليس   صيح على فراق صاحبه؛ لكن هو حمتاج إلينا من جهة أخرى وهو حفظهيفراقي نعم؟ وذاك 

طلق ال؛ قد أقوم على غريي لكن القيام حمدود وإال ال؟ قيام كذلك ؟ ؛ طيب يف أحد قائم على غريه؟ القيام امل

)) من هو؟ هو اهللا؛ ما هناك أحد  أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت حمدود؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((

  قائم على كل نفس مبا كسبت إال اهللا .

)) وقد ذكر هذان االمسان  الحي القيوم د اآلية الكرمية: تضمنها السم اهللا األعظم الثابت يف قوله: ((ومن فوائ

الكرميان يف ثالثة مواضع من القرآن؛ يف الزهراوين ويف سورة ثالثة طه؛ يف الزهراوين ويف طه؛ ما مها الزهراوان ؟ 

        ))؛ ويف سورة طه:  ال إله إال هو الحي القيومألم اهللا البقرة وآل عمران؛ فالبقرة هنا ويف آل عمران: ((

سم األعظم يف هذين االمسني ألما  اال)) نعم؛ قال أهل العلم: وإمنا كان  وعنت الوجوه للحي القيوم ((

تضمنا مجيع األمساء احلسىن، تضمنا مجيع األمساء احلسىن؛ فصفة الكمال يف احلي، وصفة اإلحسان يف القيوم؛ 

   ب .نعم؟ طي

     هو الحي؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((ته وقيوميتهحياومن فوائد اآلية الكرمية: كمال صفات اهللا، كمال 

))؛  ال تأخذه سنة وال نوم )) أيضا كمال حياته وقيوميته حبيث ال يعرتيهما أدىن نقص؛ من قوله: (( القيوم

الكمال قد يطلق باعتبار األغلب األكثر وإن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه؛ لكن إذا نفي  ملاذا؟ ألن

النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق وإال ال؟ كمال مطلق ال يرد عليه نقص أبدا؛ وتوضيحا هلذا املعىن قد 

لشيء من النقص؛ فإذا نفي يطلق على الشيء الكمال املطلق ألن ذلك أغلب أوصافه مع أنه قد يعرتيه بعض ا



؛ وهنا النفي حصل هو النقص احملتمل يف هذا الكمال صار معناه: أنه كمال مطلق ال يعرتيه نقص بوجه من الوج

  )) . ال تأخذه سنة وال نوم بقوله: ((

   )). ال تأخذه سنة وال نوم وال يؤده حفظهما ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الصفات السلبية؛ لقوله: ((

  )) . السموات وما في األرض ما فيله  ومن فوائدها أيضا: عموم ملك اهللا؛ لقوله: ((

)) من تقدمي اخلرب، من تقدمي  له ومن فوائدها أيضا : اختصاص اهللا تعاىل ذا امللك؛ لقوله: ال ما هو قوله: ((

احلصر، إذا قدم أفاد احلصر؛ ألن  )) أليش؟ ألن اخلرب حقه التأخري؛ فإذا قدم أفاد له ما في السموات اخلرب؛ ((

  عندنا قاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخري كان يف ذلك دليل على احلصر.

)) وأن السموات عدد؛ من أين يؤخذ أا  السموات واألرض ومن فوائدها: إثبات السموات واألرض؛ لقوله: ((

   آخر . عدد؟ من اجلمع السموات؛ أما كوا سبعا أو أقل أو أكثر فمن دليل

)) وهذا غري عموم  من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه ومن فوائد اآلية الكرمية: كمال سلطان اهللا؛ لقوله: ((

  امللك، يعين قوة السلطان ومتامه أشد من عموم امللك .

تة بإذنه ما )) وإال ملا صح االستثناء؛ لوال أن الشفاعة ثاب إال بإذنه ومنها: إثبات الشفاعة بإذن اهللا؛ لقوله: ((

من ذا الذي  صح االستثناء؛ معلوم وإال ال؟ نعم؛ لوال أن الشفاعة ثابتة بإذن اهللا ما صح االستثناء؛ لقال: ((

  )) علم بأا ثابتة بإذن اهللا سبحانه وتعاىل. إال بإذنه )) وبس؛ لكن ملا قال: (( يشفع عنده

)) وقد مر علينا يف التفسري أن اإلذن نوعان: كوين، وشرعي؛  إال بإذنه ومنها: إثبات اإلذن وهو األمر؛ لقوله: ((

     قل آهللا أذن لكم أم على اهللا وضربنا مثال لكل نوع ؛ فالشرعي مثل ؟ اإلذن الشرعي أيش مثاله ؟ ((

 )) أي ما مل يشرعه؛ أما إذنا قدريا فقد أذن فيه وهلذا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا ))؛ (( تفترون

   )) . من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه شرع ووقع؛ اإلذن الكوين؟ مثل ؟ مثل هذه اآلية، هذا إذن كوين ((

))؛ وأنه عام يف املاضي  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا؛ من قوله: ((

)) وهذا للماضي نعم؟ واضح؟  وما خلفهم لمستقبل؛ (()) وهذا ل ما بين أيديهم واحلاضر واملستقبل؛ لقوله: ((

  طيب.

)) إثبات عموم  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قدرية الغالة؛ لقوله: ((الومن فوائدها: الرد على القدرية الغالة، 

اخللق إال إذا العلم يرد عليهم ألن القدرية الغالة أنكروا علم اهللا بأفعال خلقه؛ وقالوا: إن اهللا ال يعلم أفعال 

   إذا وقعت علمها. موقعت؛ أما قبل ما يدري عنه



وفيها أيضا الرد على اخلوارج واملعتزلة؛ الرد على اخلوارج واملعتزلة يف إثبات الشفاعة؛ ألن اخلوارج واملعتزلة ينكرون 

فيها شفاعة؛ ألن  ، العامة اليت تكون للرسول ولغريه؛ وهي الشفاعة يف أهل املعاصي؛ يقولون ماالشفاعة العامة

خملد يف النار؛ وحنن اآلن نتكلم عن املعتزلة واخلوارج؛ مذهب الطائفتني أن فاعل  ...مذهبهم أن فاعل الكبرية

الكبرية خملد يف النار؛ الزاين إذا مات ومل يتب فهو خملد يف النار ولو كان يصلي ويصوم؛ لكن اختلفوا  هل هو  

صار عندهم من الشجاعة وهي شجاعة على احلق ال باحلق صار عندهم  كافر؟ أو ال مؤمن وال كافر؛ اخلوارج

شجاعة أن قالوا إن فاعل الكبرية كافر، قالوا: إن فاعل الكبرية كافر خارج من اإلسالم؛ وهؤالء تذبذبوا، من ال

ن فاعل الكبرية املعتزلة، جبنوا عن خمالفة أهل السنة وعن خمالفة اخلوارج؛ وقالوا سنجلس يف أثناء الطريق فنقول: إ

يف منزلة بني املنزلتني، ال نقول مؤمن وال نقول كافر؛ سافر من بلد إىل بلد لكن وقف يف عرض الطريق؛ خرج من 

اإلسالم لكن ما وصل إىل الكفر صار يف منزلة بني املنزلتني؛ هذا مذهب من؟ املعتزلة؛ لكن الكل اتفقوا أنه يف 

هذا الرأي نفوا الشفاعة وقالوا: إنه حمال أن يأذن اهللا ألحد أن يشفع يف  اآلخرة خملد يف النار؛ وهلذا بناء على

)) ترد عليهم وإال ال؟ ترد عليهم،  من ذا الذي يشفع عنده أهل الكبائر أبدا ألم خملدون؛ اآلية يف عمومها ((

   يف عمومها.

ال تدركه األبصار  مسعا وال بصرا؛((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل ال حياط به علما كما ال حياط به 

وال يحيطون بشيء من  )) كما يف سورة طه؛ وهنا قال: (( وال يحيطون به علما )) (( األبصار وهو يدرك

علمه إال مبا شاء؛ ما شاء أن حنيط به أحطنا به؛ مثال حنن بشيء من ))؛ فإذا حنن ال حنيط  علمه إال بما شاء

؟ ما أحطنا ا؛ ولكن أعلمنا علمنا أ هعلمنا إياها يف كتابه؛ لو ال أنأات اليت حنيط اآلن بأن اهللا موصوف بصف

  ؛ وإن كان بعض هذه الصفات يعلم بالعقل؛ لكن التفصيل ال يعلم إال بالشرع . هاا فعلمنا

إال ما علمنا به؛ من أين  ومن فوائد اآلية الكرمية: أننا ال نعلم شيئا عن خملوقاته، ما هو عن ذاته ـ عن خملوقاته

  )) على أحد الوجهني يف تفسريها حسب ما مر علينا . وال يحيطون بشيء من علمهنأخذ ؟ من قوله: (( 

ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي تكييف صفات اهللا، حترمي التكييف؛ وجهه؟ أننا ال نعلم ما أعلمنا اهللا بكيفية 

فاته فإذا مل يعلمنا ا فإذا ادعينا علمها فنحن كاذبون، فنحن كاذبون؛ ألن صفاته، مل يعلمنا اهللا تعاىل بكيفية ص

  )) . وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء اهللا يقول: ((

يثبت عشان نناقشه كيف يستدل بذلك ال ))  من علمه وفيها أيضا: الرد على املعطلة؛ كيف ؟ الذين يقولون ((

  ؟ 

  معطلة ؟:الطالب



  :أيهالشيخ

  )) العليم (( :البالط

  ))  من علمه ؛ال ((:الشيخ

  ))؟  من علمه ((: الطالب

)) فيها رد على املعطلة؛ نفس اآلية هذه ما هو كل اآلية، هذه اجلملة  علمه وال يحيطون بشيء من ((: الشيخ

ذلك أم فيها رد على املعطلة؛ ألم يقولون مثال: إن اهللا ليس له يد حقيقية، ليس له يد حقيقية؛ فمعىن 

هم أن هذا ؤ ألن اهللا أثبت هذا لنفسه؛ فإدعا أحاطوا بنفي شيء من أيش؟ من صفاته؛ ولكنهم كذبوا يف ذلك؛

ال يليق باهللا، مثال أن اليد احلقيقية ال تليق باهللا،، أو الوجه احلقيقي ال يليق باهللا، أو العني ال تليق باهللا، وما أشبه 

ن العلم نوعان: إثبات ونفي؛ فال ميكن أن تنفي شيئا عن شيء إال بعلم  ذلك هذه دعوى باطلة؛ ألننا نقول: إ

 كما ال ميكن أن تثبت شيئا بشيء إال بعلم؛ فأنتم إذا نفيتم حقائق هذه الصفات فهاتوا برهانكم إن كنتم

من  ينفها الرسول يف حديث ه اليد وال يف آية من القرآن، وملاهللا عن نفس صادقني؛ ما عندهم برهان؛ مل ينف

  فيها؛ أين علمهم؟ فيها رد على املعطلة أيضا؟ننينفها السلف الصاحل؛ وهم يقولون األحاديث، ومل 

هل فيها رد على املمثلة ؟ نعم من باب أوىل؛ مادام فيها رد على املكيف فيها رد على املمثل من باب أوىل؛ 

  آيات أخرى أيضا مرت علينا .والتمثيل حمرم يف 

  )) . إال بما شاء إثبات مشيئة اهللا؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية: 

منها الرد على  ...)) فهمنا  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هل نأخذ منها الرد على القدرية املعتدلة ؟ ألن (( 

)) الرد على القدرية  وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاءالقدرية الغالة؛ لكن هل نأخذ من اآلية: (( 

  سامي ؟ نعم؛ كيف ذلك ؟املعتدلة 

  ينفون......:الطالب

  ؛ ال هم ينفون أفعال العبد :الشيخ

  ...)إال بما شاء: ( الطالب

  هو ظاهرال ما : الشيخ

  ...بالشيء من صفاتهاحاطة االنسان : الطالب

مما إحاطة اإلنسان بالشيء من صفاته، من صفات اإلنسان وهم يقولون إن اهللا تعاىل ال يشاء شيئا : الشيخ

   يتعلق باإلنسان ال إرادة وال مشيئة وال شيء أبدا؛ ففيها أيضا رد على القدرية املعتدلة.



  )) . وسع كرسيه السموات واألرض ومن فوائد اآلية الكرمية: عظم الكرسي؛ ((

مصنوعا من املصنوعات مثال ومنها: عظمة خالقه؛ ألن عظمة املخلوق يدل على عظمة اخلالق؛ وهلذا لو رأينا 

قويا قوي الصنعة أو جيد الرتكيب وما أشبه ذلك استدللنا به على أيش؟ على مهارة صانعه؛ إذا هذا الكرسي 

   العظيم نستدل به على عظمة خالقه؛ ألن الكرسي عظيم، وإال ال؟ طيب.

  ومن فوائدها: إثبات السموات وإثبات األرض؛ كذا يا خباري ؟ من أين تؤخذ ؟ 

  ...:لبالطا

  ال مرة ثانية باملناقشة؛ ويش هو مرة ثانية ما وصلناها ؟: الشيخ

  ....:الطالب

  طيب خري إن شاء اهللا .: الشيخ

ومن فوائدها: كفر من أنكر السموات؛ كيف ذلك؟ ألنه يستلزم تكذيب خرب اهللا؛ أما األرض فال أظن أحد 

هي ينكرها؛ لكن السماء أنكرها من أنكرها؛ وقالوا ما يف مسوات ما فوقنا فضاء ال اية له وال حدود نعم؟ وإمنا 

سواء اعتقده اإلنسان بنفسه وومهه أو بتقليد من ؛ وهذا الشك أنه كفر باهللا العظيم وجنوم وما أشبه ذلك مسدو 

   يقلده ممن يعظمهم فإن هذا كفر .

   )) . وال يؤده حفظهما : إثبات قوة اهللا؛ ((أيضا ومن فوائد اآلية الكرمية

ولقد  )) وهذه صفة سلبية فهي كقوله تعاىل: (( وال يؤده ومن فوائدها: انتفاء املشقة عنه عزوجل؛ لقوله: ((

  )) . في ستة أيام وما مسنا من لغوبوما بينهما سموات واألرض خلقنا ال

 يشق)) وهي ؟ العلم؟ ويش بعد ؟ الذي ما  وال يؤده حفظهما ومن فوائدها: إثبات ما تتضمنه هذه اجلملة ((

)) هذه اجلملة تدل على أيش؟ كون  ال يؤده حفظهما ((ال السؤال لألخ حفظ الشيء ويش يدل عليه ؟  هيلع

  اهللا يعين ما يشق عليه حفظ السموات واألرض ؟ 

  العلم والقدرة: الطالب

   والرمحة احلكمة والقوة .عمار صح؛ وغري ؟  العلم والقدرة: الشيخ

  حممد ؟ ومن فوائدها: أن السموات واألرض حتتاج إىل حفظ؛

  ))  وال يؤدهما ((: الطالب 



اهللا عزوجل وال يكرهه؛ وإال ال؟ وهل حتتاج إىل حفظ فعال  ثقليإذا البد هلما من حفظ وهذا احلفظ ال : الشيخ

ولوال  )) (( ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ؟ نعم؛ لو ال حفظ اهللا عزوجل لفسدتا؛ ((

   )). فيها اسم اهللا كثيرادفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اهللا 

  : كلهاالطالب

إن اهللا يمسك السموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا  نعم كلها وال مسكت السموات إال بإذنه نعم ((: الشيخ

  )) . إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا

  نعم؟ . ومن فوائدها: إثبات علو اهللا، وهو العلي الذايت والصفايت أو الصفيت

بل هو يف كل مكان، يف كل مكان؛  ة؛ احللولية قالوا: إنه ليس بعالوفيها الرد على احللولية وعلى املعطلة النفا

وهو  واملعطلة النفاة قالوا: ال يوصف بعلو وال سفل وال ميني وال مشال وال اتصال وال انفصال؛ وهنا قال: ((

  )) .  العلي

  على الغري؛ من أين نأخذها؟  ومن فوائدها: التحذير من الطغيان

  )) العلي من ((: الطالب

فإن ( )) أيضا، منهما مجيعا؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة نساء: ( العظيم ومن (( )) العلي(( : من الشيخ

؛ )) فإذا كنت متعاليا يف نفسك فاذكر علو اهللا عزوجل أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهللا كان عليا كبيرا

  يف نفسك فاذكر عظمة اهللا؛ إذا كنت كبريا يف نفسك فاذكر كربياء اهللا عزوجل .عظيما إذا كنت 

  . )) العظيم ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات العظمة هللا؛ لقوله: ((

ومنها: إثبات صفة كمال حصلت باجتماع الوصفني ومها العلو والعظمة؛ فإن هذا أيضا باجتماعهما يكون 

   أكمل؛ وإن كانت كل صفات اهللا كاملة لكن هذا أبلغ .فيهما صفة 

  ...:الطالب

)) أن امللك هللا عزوجل؛ ذكرناها هذا  له ما في السموات وما في األرض يستفاد من قول اهللا تعاىل: ((: الشيخ

؟ طيب .فيتفرع على ذلك: أن ال نتصرف يف ملكه إال مبا يرضاه؛ وإال ال؟ أن ال نتصرف يف ملكه إال مبا يرضاه؛ 

أن يكون مستندا جيب وعليه فيكون يف هذه اآلية إشارة إىل أن احلكم الشرعي بني الناس والفصل بني الناس 

هللا باوأن اعتماد اإلنسان على حكم املخلوقني والقوانني الوضعية نوع من اإلشراك  على أيش؟ على حكم اهللا؛

  عزوجل؛ ألن امللك هللا عزوجل.



ويستفاد منها أيضا: أن الرضا بقضاء اهللا عزوجل وقدره؛ ألنك إذا علمت أن الشيء هللا سبحانه وتعاىل قلت: 

ا يفعل وهم يسألون؛ وهلذا كان يف تعزية الرسول هذا تصرف مالك يف ملكه فله أن يفعل ما يشاء، ال يسأل عم

) فيكون فيها أيضا  بأجل مسمى هإن هللا ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عند صلى اهللا عليه وسلم البنته: (

   نعم وليد  .تسلية اإلنسان على املصائب ورضاه بقضاء اهللا وقدره 

  ؟...: الطالب

وبالعكس، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل؛ سبحان اهللا مجع لى زين؛ ألن كل ممثل معطل؛ وعكس : بالشيخ

  كذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل  ضني هذا؛ أي نعميبني النق

  : مفهومالطالب

  طيب أين املفهوم ؟ : الشيخ

  ألنه ما عطل إال بعد أن مثلكل معطل ممثل :الطالب

ميكن غريك يقول الثاين أوضح وهو كل ممثل معطل؛ الواقع أن كل معطل ممثل؛ ألن املعطل إمنا  زين : الشيخ

)) ظن أا تفيد  لما خلقت بيدي (( عطل بناء على ومهه أن النصوص تستلزم التمثيل؛ فهو ظن أن قوله تعاىل:

 ثبات يد حقيقية يقتضي التمثيل أنالتمثيل؛ فبناء على هذا الوهم الباطل عطل وقال ليس له يد حقيقية؛ ألن إ

كماله مثله بالناقص وإال ال؟ ألنه إذا مل يكن له من  يضا هو ممثل؛ ألنه إذا عطل اهللا للخلق؛ كذلك أ كون مماثالي

  نشرح التايل إن شاء اهللا بعد األذانيد صار مماثال ملن ليس له يد؛ فهو إذا ممثل.

وعطل ثانيا مث هذا التعطيل فيه، هذا التعطيل نفسه فيه متثيل ألنه  كل ممثل معطل وكل معطل ممثل؛ فإنه مثل أوال

اهللا لنفسه فهي كمال؛ فقد هذا الكمال نقص؛ فإذا نفينا هذه  امثله بالناقص؛ ألنه الحظ ألن كل صفة أثبته

  صفة عن اهللا معناه وصفناه بالنقصال

الواجب، عطل اهللا من كماله الواجب له؛  طيب كل ممثل معطل صح؟ نعم؛ أوال هذا املمثل عطل اهللا من كماله 

كيف ذلك؟ ألنه إذا مثل الكامل بالناقص صار الكامل ناقصا صح وإال ال؟ بل إذا قارن بينهما صار أوهم 

  النقص كما قيل :

  ألم  تر  أن  السيف  ينقص  قدره           إذا قيل  إن السيف  أمضى  من  العصا    

يب عن جدي عن جد أيب وعن جد جدي وهكذا سيف عظيم؛ ويش هو ما قال واهللا عندي سيف ورثته عن أ

 يزيدشاء اهللا؟ قال: أمضى من العصا؛ ويش يصري قدره يف نفسك ؟ ما هو ينقص فقط بل ينزل إىل األرض ما 

  شيئا أبدا؛ إذا تشبيه الكامل بالناقص جيعله ناقصا هذه واحدة



لما  : ((تعاىل ثانيا: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة؛ فمثال إذا قال: يد اهللا كيد اإلنسان لقوله 

)) وأنا ال أفهم من هذا اخلطاب إال ما أفهمه مبقتضى اللسان العريب واليد معلومة لنا مثال؛ نقول  خلقت بيدي

فات املخلوقني؛ فإذا جعلته داال على صفة له: عطلت النص؛ ألن النص ال ميكن أن يدل على صفة متاثل ص

  معناها احلقيقي متاثل صفات املخلوقني فقد عطلت النص، عطلته عن

)) وهو يقول: بل مثله  ليس كمثله شيء الثالث: أنه عطل كل نص يدل على نفي املماثلة؛ فاهللا يقول: (( 

ة صح؛ حينئذ صار كل ممثل معطال يدل على نفي املماثل صل كل نص يدل على املماثلة، كل نشيء؛ إذا عط

  واهللا أعلم .

  فائدة...؟بقيت :الطالب

  ما هي؟: الشيخ

   تفرد اهللا باأللوهية :الطالب

 باأللوهية؛ خلوها سبقك ا عكاشةهلنا عنها يف اآلية تفرد اهللا ذأي نعم صحيح تفرد اهللا باأللوهية هذه : الشيخ

   ما حضر ياسر من أمحد مشرف...غري حاضر....اعطنا اإلعراب 

وأنا منا المسلمون  )) هذا التقسيم؛ فأما (( فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى(( 

  )) هذه ؟  ا القاسطون فمن أسلمنوم

  )) وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ((:الطالب

  كيف؟  : الشيخ

  ...:الطالب

   فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما  اصربوا (()) طيب يا إخوان  وأنا منا المسلمون (( : الشيخ

توكيد ألن قول اإلنسان: أما  )) القاسطون فكانوا رط وجواب ((ش)) هذا تقسيم؛ شرط ألن فيها  القاسطون

؟ ما كان صفة عند  حرفزيد فقائم وأما عمرو فقاعد أوكد من قوله: زيد قائم وعمرو قاعد، عرفت ؟ كم صار 

التأخر يكون حاال عند التقدم هذه القاعدة؛ ألن الصفة ما تقدم املوصوف لكن ما كان صفة عند التأخر يكون 

))؛ حطبا كائنا، كائنا جلهنم، فكانوا حطبا   حطبا حاال عند التقدم؛ وعليك تكون متعلقة مبحذوف حاال من ((

  كائنا جلهنم؛ هذا األصل.

  ...:الطالب



؛ ضمري مذكر مفرد للغائب؛ أو يقدر ضمري حبسب ...أيهم ؟ العجمة؛ ال املعروف العجمة هذا الذي : الشيخ

   السياق نعم.

  انتبه أسألك اآلن هل ما بعدها فعلها وشرطها موجودان أو معدومان ؟ 

  موجودان؟: الطالب

مجاعة خلوه يفكر؛ بالنسبة  هل مها موجودان أو معدومان؟ شرطها وجواا ؟ ال تعلمونه يا: موجودان الشيخ 

  لآلية اليت معنا هل شرطها وجواا موجودان أم ال ؟

  الظاهر موجودان :الطالب

إذا الظاهر أم استقاموا على الطريقة وأسقاهم اهللا املاء الغدق كذا؟ كذا وإال ال؟ هذا  الظاهر موجودان : الشيخ

  املعىن عندك ؟ 

  ال: الطالب

  أيش املعىن ؟: الشيخ

  ))  لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا قال اهللا: (( :الطالب

يعين اآلن ما استقاموا؟ ال ما استقاموا؛ طيب إذا ))  لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا(( : الشيخ

اليت للوجود قي القسم الثالث هذا؟ ويش تقولون صحيح ؟ حنن ذكرنا لكم إن فيه احلروف بحرف امتناع لوجود 

امتناع  و العدم أو االمتناع تقامست الوجود واالمتناع منها حرف وجود لوجود، حرف امتناع المتناع، حرف

  لوجود فهمتم؟ أي نعم.

  )) فعل ماضي ؟ استقاموا ((:امتناع المتناع والطالب

  )) استقاموا ما مسعنا أن فعال ماضي يكون (( )) فعل ماض استقاموا(( : ال الشيخ

  استقام :الطالب

  ذاا نعم :الشيخ

  فعل ماضي :الطالب

  ملاذا؟  :الشيخ 

  التصاله بضمري الرفع املتحرك وهو الواو:الطالب

  التصاله بضمري الرفع املتحرك وهو الواو  :الشيخ

  :بواو اجلماعة الطالب



  بواو اجلماعة صح متام؛  :الشيخ

   وعالمة جره الكسرة الظاهرة والالم للتعليلاسم جمرور بعلى ))  طريقة وعلى حرف جر؛ (( :الطالب

  طيب أين خرب أن ؟  :الشيخ

  لتعليليقول الالم لاجلملة؛ :الطالب

)) قف هذا حد عندك اآلن،  على الطريقة )) ؟ ال ما وصلناها ما وصل، ما وصلناها؛ (( ألسقيناهم (( :الشيخ

  أين خرب أن؟

  )) لو استقاموا على الطريقة اجلملة (( :الطالب

  من أين اجلملة ؟  :الشيخ

  يعين لو :الطالب

  من لو ؟ وشرطها وجواا؟   :الشيخ

  يعين خرب أن:الطالب

  صح. ...خرب أن   :الشيخ

  )) ؟  ألسقيناهم أي أشعار ابن مالك جتيبه ؟ زين؛ يال يا أمحد ؟ ال من عندك عند أمحد ((...

  ....:الطالب

  ما مسعنا أن أسقينا فعل ماضي ؟   :الشيخ

  أسقى فعل ماضي : الطالب

  ؛ املتحرك نعم؛ أسقى فعل ماضي :الشيخ

  ....:الطالب

مفعول به ثالث؛ دقيقة يا مجاعة النقاش مع واحد؛ مفعول به ثالث؛ أيه إذا مفعول به أول، مفعول أول  :الشيخ 

  اإلعراب؟)) ويش حملها من  ألسقيناهم ألسقينا؛ وامليم؟ امليم هنا؛ أليش؟ ألسقى؛ طيب اجلملة ((

  ...:الطالب

  )) ؟ لنفتنهم فيه صح.عبد الرمحن؟ ((  :الشيخ

  نفتنهم  ...: الالم لالطالب


